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Od dziś do 17 listopada można będzie pobrać za darmo z Epic Games Store dwie gry "Shadow
Tactics: Blades of the Shogun" oraz "Alba – A Wildlife Adventure".

Shadow Tactics to taktyczna strategia czasu rzeczywistego, bardzo udany "spadkobierca" serii
"Commandos" i "Desperados" w ich klasycznym wydaniu, z tym że gra dzieje się w Japonii w 1615
roku, czyli we wczesnym okresie epoki Edo.

 

Natomiast Alba to przygodówka z widokiem w trzeciej osobie (TPP) dziejąca się na
śródziemnomorskiej wyspie.

O grze Shadow Tactics:

Shadow Tactics to hardkorowa skradanka taktyczna osadzona w Japonii w okresie Edo
Przejmij kontrolę nad zespołem śmiercionośnych zawodowców i przemykaj się w cieniu
między dziesiątkami wrogów. Wybierz własne podejście do infiltracji potężnych zamków,
zaśnieżonych klasztorów lub ukrytych obozów. Zastawiaj pułapki, truj przeciwników lub
całkowicie unikaj kontaktu z wrogiem.
Grupa składa się z bardzo różnych osobowości
Współdziałanie wydaje się z początku niemożliwe. Jednak w trakcie wielu misji buduje
się zaufanie i nawiązują się przyjaźnie. Postacie rozwijają własną dynamikę działania, a
każdy członek będzie musiał stawić czoła swoim osobistym demonom.

Jednym z liderów zespołu jest Hayato, zwinny ninja, który cicho toruje sobie drogę wśród
wrogów
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Samuraj Mugen woli bardziej siłowe podejście i potrafi pokonać więcej przeciwników na
raz. Aiko jest mistrzynią kamuflażu i odwraca uwagę wrogów w przebraniu gejszy.
Dziecko ulicy Yuki umieszcza pułapki i wabi wrogów. Takuma polega na swoim karabinie
snajperskim.
Gracz musi uważnie szacować swoje możliwości, aby realizować trudne misje:
Jak postacie będą działać w zespole? Kto najlepiej poradzi sobie z danym zadaniem? W
jaki sposób najlepiej zrealizować konkretną misję? Wymyślaj swoje własne pomysłowe
taktyki, aby pokonywać wrogów i kończyć misje.

O grze Alba:

Studio wyróżnione nagrodą BAFTA, które stworzyło Monument Valley i Assemble with
Care, przedstawia teraz coś zupełnie nowego.
Dołącz do Alby, która odwiedza swoich dziadków na śródziemnomorskiej wyspie. Chce
spędzić spokojne lato z przyjaciółką Ines, ale kiedy widzi zwierzę w niebezpieczeństwie,
postanawia, że musi coś z tym zrobić.
To prawdziwy śródziemnomorski raj, jeśli zignorować wszystkie śmieci! Od przepięknych
plaż po zabytkowy zamek górujący nad miastem, cała wyspa czeka na to, by ją odkryć.
Mając u boku Ines i dziadka – który ma bzika na punkcie ptaków – rozpoczniesz akcję
ratowania wyspy. A może nawet całego świata.

Ręcznie wykonane grafiki. Każdy najmniejszy zakątek wyspy został dopracowany z
wielką dokładnością. Uwierz, że poświęciliśmy temu zadaniu mnóstwo czasu
Dołącz do Alby i Ines, aby założyć AIWRL (cóż za zgrabna nazwa!), czyli organizację,
która pozwoli uratować wyspę
Trzeba będzie zebrać grupę ochotników, ale na szczęście miasteczko jest pełne
życzliwych ludzi. Pomóż im i przekonaj do przyłączenia się do Ciebie
Wszędzie pełno jest zwierząt. Czy uda Ci się odnaleźć wszystkie gatunki?

Czego możesz się spodziewać:

świetnej muzyki. Współpracowaliśmy z Loreną Alvarez, aby stworzyć niesamowitą
ścieżkę dźwiękową w hiszpańskim klimacie
Zrelaksuj się i przeżyj przygodę na wyspie we własnym tempie. Bez pośpiechu
Miejsce, w którym chcesz zostać. Oparliśmy lokalizację na naszych wakacjach z

https://www.fahrenheit.net.pl/wp-content/uploads/2022/11/alba.jpg


dzieciństwa i żałujemy, że nie możemy tam wrócić. Ale ta wyspa to rekompensuje
Ta gra sprawi, że poczujesz się wspaniale, biegając po wyspie i robiąc dobre uczynki.
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